РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2020 р.
Хмельницький національний університет, 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Інститутська, будинок 11,
код ЄДРПОУ 02071234

Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

Очікувана вартість предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

1

2

3

4

5

Розподіляння газоподібного палива
трубопроводами

2282

542 880,00 грн.(п’ятсот сорок дві Переговорна
тисячі вісімсот вісімдесят гривень процедура І квартал 2020 р.
00 коп.), в т.ч. ПДВ
закупівлі

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2020 р.

2282

684 600,00 грн. (шістсот вісімдесят Переговорна
чотири тисячі шістсот гривень 00 процедура І квартал 2020 р.
коп.), в т.ч. ПДВ
закупівлі

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2020 р.

2282

746 725,00 грн. (сімсот сорок
Переговорна
шість тисяч сімсот двадцять п’ять процедура І квартал 2020 р.
гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ
закупівлі

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2020 р.

2282

6 708 949,85 грн. (шість мільйонів
Переговорна
сімсот вісім тисяч дев’ятсот сорок
процедура І квартал 2020 р.
дев’ять гривень 85 коп. ),
закупівлі
в т.ч. ПДВ

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2020 р.

2282

3 120 592,244 грн. (три мільйони
Переговорна
сто двадцять тисяч п’ятсот
процедура І квартал 2020 р.
дев’яносто дві гривні 24 коп.),
закупівлі
в т.ч. ПДВ

АГВ, ПФВ

Потреба
на 2020 р.

код ДК 021:2015 код 65210000-8 «Розподіл
газу»
Централізоване водопостачання
код ДК 021:2015 код 65110000-7 «Розподіл
води»
Централізоване водовідведення
код ДК 021:2015 код 90430000-0 «Послуги з
відведення стічних вод»
Постачання пари та гарячої води
код ДК 021:2015 код 09320000-8 «Пара,
гаряча вода та пов’язана продукція»
Енергія електрична
код ДК 021:2015 код 09310000-5 «Електрична
енергія»

Підрозділ/и
(особа/и), яких
планується
Примітки
залучити до
підготовки
документації
6
7

1
Надання послуг із захоронення побутових
відходів

2

2282

17 300,00 грн. (сімнадцять тисяч Переговорна
триста гривень 00 коп.),
процедура І квартал 2020 р.
в т. ч. ПДВ
закупівлі

АГВ, ВМ

Потреба
на 2020 р.

2282

90 792,72 грн. (дев’яносто тисяч
сімсот дев’яносто дві гривні 72
коп.), в т. ч. ПДВ

Переговорна
процедура І квартал 2020 р.
закупівлі

АГВ, ВМ

Потреба
на 2020 р.

131 991,00 грн. (сто тридцять одна Переговорна
тисяча дев’ятсот дев’яносто одна процедура І квартал 2020 р.
гривня 00 коп.), в т. ч. ПДВ
закупівлі

АГВ, ВМ

Потреба
на 2020 р.

2282

Надання послуг з поводження з побутовими
відходами
2282

83 226,66 грн. (вісімдесят три
тисячі двісті двадцять шість
гривень 66 коп.), в т. ч. ПДВ

Переговорна
процедура І квартал 2020 р.
закупівлі

АГВ, ВМ

Потреба
на 2020 р.

2282

120 991,75 грн. (сто двадцять
тисяч дев’ятсот дев’яносто одна
гривня 75 коп.), в т. ч. ПДВ

Переговорна
процедура І квартал 2020 р.
закупівлі

АГВ, ВМ

Потреба
на 2020 р.

Надання послуг з поводження з побутовими
відходами
код ДК 021:2015 код 90510000-5 «Утилізація
сміття та поводження зі сміттям»

7

Потреба
на 2020 р.

код ДК 021:2015 код 90510000-5 «Утилізація
сміття та поводження зі сміттям»

код ДК 021:2015 код 90510000-5 «Утилізація
сміття та поводження зі сміттям»

6

АГВ, ВМ

Надання послуг з поводження з побутовими
відходами

Надання послуг з поводження з побутовими
відходами

5

3 988,00 грн. (три тисячі дев’ятсот Переговорна
вісімдесят вісім гривень 00 коп.), процедура І квартал 2020 р.
в т. ч. ПДВ
закупівлі

Переробка гілля на полігоні

код ДК 021:2015 код 90510000-5 «Утилізація
сміття та поводження зі сміттям»

4

2282

код ДК 021:2015 код 90510000-5 «Утилізація
сміття та поводження зі сміттям»

код ДК 021:2015 код 90510000-5 «Утилізація
сміття та поводження зі сміттям»

3

1
Проектор мультимедійний, екран
проекційний
код ДК 021:2015 код 38650000-6
«Фотографічне обладнання»
Сидіння, стільці та супутні вироби і частини
до них (стільці ISO, стільці аудиторні малі)

2

код ДК 021:2015 код 38650000-6
«Фотографічне обладнання»
Проектор мультимедійний, екран
проекційний
код ДК 021:2015 код 38650000-6
«Фотографічне обладнання»
Офісне устаткування та приладдя різне
(папір офсетний, щільність 170 г/м2; папір
офсетний р-р А 1, щільність 70 г/м2, 80 г/м2;
папір офісний ф. А4, щільність 80 г/м2;
фотопапір; картон палітурний або
обгортковий; матеріал палітурний (бумвініл
або лідерин або баладек); набір офісного
кольорового паперу
код ДК 021:2015 код 30190000-7 «Офісне
устаткування та приладдя різне»

5

6

7

225 000,00 грн. (двісті двадцять
п’ять тисяч гривень 00 коп.),
в т.ч. ПДВ

Відкриті
торги

І квартал 2020 р.

ІТЗ

2210

205 000,00 грн. (двісті п’ять тисяч
гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ

Відкриті
торги

І квартал 2020 р

Кафедри

Потреба
на 2020 р.

2210

350 000,00 грн. (триста п’ятдесят
тисяч гривень 00 коп.), в т.ч. ПДВ

Відкриті
торги

І квартал 2020 р.

АГР

Потреба
на 2020 р.

3110
2210

225 000,00 грн. (двісті двадцять
п’ять тисяч гривень 00 коп.),
в т. ч. ПДВ

ІТЗ

Потреба
на 2020 р.
Закупівля
не
відбулась

3110
2210

Конструктивні матеріали (лінолеум)

Проектор мультимедійний, екран
проекційний

4

Потреба
на 2020 р.
Закупівля
не
відбулась

код ДК 021:2015 код 39110000-6 «Сидіння,
стільці та супутні вироби і частини до них»

код ДК 021:2015 код 44110000-4
«Конструкційні матеріали»

3

3110
2210

2210

Відкриті
торги

І квартал 2020 р.

216 892,80 грн. (двісті шістнадцять Переговорна
тисяч вісімсот дев’яносто дві
процедура ІI квартал 2020 р.
гривні 80 коп.), в т. ч. ПДВ
закупівлі

237 000,00 грн. (двісті тридцять
сім тисяч гривень 00 коп.),
в т. ч. ПДВ.

Відкриті
IIІ квартал 2020 р.
торги

ІТЗ

ВМ, ПФВ

Потреба
на 2020 р.

Потреба
на 2020 р.

1
Офісне устаткування та приладдя різне
(Гумка для олівця; Біндери; Дирокол ( 20 стр.);
Дистеплер; Зволожувач для пальців; Конверти;
клеї олівці; Клеї ПВА; Клепки d 4 мм, золото;
Коректор ручка; Лінійки; Лотки для паперів;
Маркери; Набір маркерів текстових 1-4,5мм;
Набір ручок гелевих; Ніж канцелярський
18мм; Набір лез для канц.ножа (18мм);
Нумератор; Олівці прості; Органайзер
Настільний офісний; Папки; Папір для факсу
210/12 термо 25м; папір для нотаток
(склеєний);папір для нотаток (не склеєний);
папір для нотаток з клейким шаром; Планшеттека А4 з кліпом (кліп-борд, папка-планшет);
пласт.обклад. для брошур. А4 180мк; Резинка
для грошей 500 г; Ретуш; Ручки; Стержні до
ручок (сині); Скотчі; Стрічка клейка 48х300
ІСА; Скріпки канцелярські 28мм; Скоби;
Степлери; Стержні до олівців механічних 0,5
мм; Стікер-закладки пластикові; точилка для
олівців з контейнером; Файли; Фліпчарт
(дошка) магнітно-маркерна з триногою; Дошка
на 5 поверхонь розсувна (крейда, магніт,
маркер); Дошка пристінна фігурна; Штамп;
Штемпельна фарба; Штемпельна подушка;
Штемпель “Згідно з оригіналом”; Цінники)

2

3

4

3110
2210

142 000,00 грн. (сто сорок дві
тисячі гривень 00 коп.),
в т.ч. ПДВ

5

Відкриті
IIІ квартал 2020 р.
торги

6

7

ВМ, ПФВ

Потреба
на 2020 р.

код ДК 021:2015 код 30190000-7 «Офісне
устаткування та приладдя різне»
Затверджений рішенням тендерного комітету від 08.01.2020 р. Протокол №1, зі змінами від 13.01.2020 р. Протокол №2, зі змінами від
03.02.2020 р. Протокол №4, зі змінами від 19.02.2020 р. Протокол №7, зі змінами від 10.08.2020 р. Протокол №17.
Голова тендерного комітету

____________________
підпис

М.П.

В.М.Нижник
ініціали, прізвище

